Poslovnik občnega zbora Kluba goriških študentov, sprejet 4.11.2011

Občni zbor Kluba goriških študentov je na svoji redni seji dne 4.11.2011 sprejel

POSLOVNIK OBČNEGA ZBORA
I. SPLOŠNI DOLOČBI
Namen poslovnika
1. člen
Poslovnik Občnega zbora (v nadaljevanju Poslovnik) je splošni akt, ki ga Klub goriških
študentov (v nadaljevanju Klub) sprejema z namenom podrobnejše opredelitve določne
zadeve glede urejanja delovanja Občnega zbora Kluba goriških študentov (v nadaljevanju:
OZ) v skladu s Statutom.
Predmet poslovnika
2. člen
Poslovnik ureja predvsem:
- sklicevanje, potek in vlaganje predlogov sklepov na rednih in izrednih sejah OZ;
- volitve v organe Kluba in v druge organe, v katerih so predstavniki voljeni s strani
Občnega zbora;
- druge zadeve v skladu s Statutom.
II. SEJE OZ
Delovno področje OZ
3. člen
Občni zbor:
- sprejema organe Kluba in letno poročilo o delu;
- določa o pritožbah zoper sklepe Upravnega odbora ali disciplinske odločbe Častnega
razsodišča;
sprejema letni finančni načrt;
- potrjuje letna finančna poročila;
- sprejema, spreminja in dopolnjuje Statut in ta Poslovnik ter na predlog Upravnega odbora
sprejema, spreminja in dopolnjuje Finančni pravilnik;
- potrjuje Pravilnik Nadzornega senata in Disciplinski pravilnik;
- s tajnim glasovanjem, razen če sam ne odloči drugače, neposredno voli izmed rednih
članov Kluba z Upravnim odborom, razen predstavnika GDS v Upravnem odboru, člane
Nadzornega senata in Častnega razsodišča;
- na predlog GDS potrdi člana Upravnega odbora predstavnika GDS;
- na predlog Upravnega odbora potrdi člane Gospodarskega sveta;
- na predlog Upravnega odbora odloča o prenehanju in združitvi kluba z drugimi društvi ali
vstopom/izstopom kluba v/iz domačih ali mednarodnih organizacij;
- na predlog Upravnega odbora odloča o ustanovitvi nove pravne osebe;
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-

na predlog Upravnega odbora odloča o prepustitvi ali prodaji statusa ustanovitelja,
poslovnega deleža ali delnic, ki so v lasti kluba, drugih pravnih oseb.
Redne seje OZ
4. člen

Redno sejo OZ skliče predsednik Kluba na podlagi sklepa Upravnega odbora najmanj enkrat
letno, v času od 15. oktobra do vključno 15. novembra. Na njej potekajo volitve v Upravni
odbor, Nadzorni senat in Častno razsodišče ter po potrebi potrditev članov Gospodarskega
sveta.
Sklep o sklicu redne seje OZ, predlagani dnevni red s strani Upravnega odbora in razpis za
volitve v organe Kluba morajo biti pisno odposlani članom Kluba najmanj mesec dni pred
dnevom, ko je predvidena seja OZ.
Skupaj s sklepom se odpre tudi kandidacijski postopek za volitve v organe Kluba po Statutu.
Kandidacijski postopek se zaključi s pretekom 20. dneva pred dnevom seje.
V kolikor odbor ne skliče redne seje OZ v predvidenem obdobju, je za sklic pristojen
Nadzorni senat.
Izredne seje OZ
5. člen
Izredno sejo OZ skliče lahko predsednik Kluba na podlagi sklepa Upravnega odbora,
Nadzornega senata, Častnega razsodišča ali zahteve najmanj 150 članov kluba s tehtnimi
argumenti. Na tej seji se lahko odloča le o zadevah, zaradi katere je bila sklicana, lahko pa na
njej predčasne volitve v Upravni odbor, Nadzorni senat Častno razsodišča oziroma se
potrjujejo člani Gospodarskega sveta.
V primeru, da predsednik Kluba v sedmih dneh po prejemu pisnega zahtevka s strani
Nadzornega senata, Častnega razsodišča ali najmanj 150 članov kluba ne skliče izredne seje
OZ oziroma jo skliče 45. ali kasnejši dan po prejemu zahtevka, lahko predlagatelji skličejo
izredno sejo OZ sami. Nadzorni senat in Častno razsodišče zastopa v tem primeru njun
predsednik oz. tisti, ki ga organa s sklepom določita. V primeru, da izredno sejo OZ sklicuje
najmanj 150 rednih članov Kluba, te zastopa prvopodpisani. Stroški obveščanja javnosti mora
kriti sklicatelj.
Tehtni argumenti za sklic seje 150ih rednih članov so lahko: škodovanje Klubu, malomarno
vodenje Kluba, dejstva opisana in sankcionirana v Disciplinskem pravilniku.
V kolikor pride do sklica različnih izrednih sej OZ ob istem času na različnih krajih, nobena
ni veljavna. Veljavna je izredna seja, ki jo kasneje skliče Upravi odbor po veljavnih pravilih
Kluba.
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Sklepi na sejah OZ
6. člen
OZ veljavno odloča s sklepi na rednih in izrednih sejah.
OZ je sklepčen, če je na seji prisotna najmanj polovica rednih članov ob predvidenem času
začetka seje. V kolikor ni, je sklepčen, če je čez 15 minut na seji prisotnih najmanj
petindvajset rednih članov Kluba.
Sklepi stopijo v veljavo z večino glasov navzočih rednih članov kluba;
V primeru odločanja o:
- sprejemu in spremembah Statuta,
- sprejemu in spremembah Poslovnika,
- sprejemu in spremembah Finančnega pravilnika,
- prenehanju Kluba, združitvi z drugimi društvi oz. vstopom/izstopom iz domače ali
mednaroden organizacije,
- ustanovitvi nove pravne osebe ali
- prepustitvi ali prodaji statusa ustanovitelja, poslovnega deleža ali delnic, drugih pravnih
oseb, ki so v lasti Kluba,
stopijo v veljavo z dvotretjinsko večino glasov navzočih rednih članov kluba. Za sklep o
prenehanju obstoja Kluba mora glasovati najmanj 60 rednih članov Kluba.
Sklepi postanejo veljavi takoj s sprejetjem, razen če ni s splošnimi akti Kluba določeno
drugače.
Na isti seji OZ se ne sme razpravljati in odločati več kot enkrat o isti zadevi.
Dostopnost predlogov sklepov za člane kluba
7. člen
Če se na seji OZ odloča o ustanovitvi nove pravne osebe s strani Kluba, mora biti predlog
akta o ustanovitvi oz. predlog družbene pogodbe dostopen članom Kluba na vpogled od
najkasneje 30 dni pred dnevom sklica seje do začetka seje od ponedeljka do petka najmanj 2
ure na dan nepretrgoma med 7.00 in 19.00.
Prisotnost na seji OZ in tehnične rešitve
8. člen
Na sejah OZ so lahko prisotni vsi, ki jih zanima delovaje Kluba, v skladu s Statutom.
Člani s pravico glasovanja dobijo na podlagi predložitve potrjene članske izkaznice ob
podpisu liste prisotnih zelen, bel in rdeč glasovalni kartonček s katerim glasujejo. Kartonček
se ustrezno zavaruje pred zlorabo. Zelen kartonček pomeni potrditev predloga, rdeč zavrnitev
predloga in bel pomeni vzdržan glas pri glasovanju. Član mora vrniti glasovalne kartončke ob
zapustitvi seje. Član mora vsak trenutek med sejo pri sebi imeti potrjeno člansko izkaznico.
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V primeru volitev mora Častno razsodišča zagotoviti ustrezno zapečateno volilno skrinjico in
volilne lističe ter preprečiti, da bi posamezni člani večkrat glasovali.
Dnevni red seje OZ
9. člen
Dnevi red seje OZ predlaga sklicatelj. Predlog dopolnitve dnevnega reda lahko poda najmanj
10 rednih članov Kluba sklicatelju do začetka seje OZ. Sklicatelj da OZ v izglasovanje najprej
dopolnitve po časovnem zaporedju prispelih, nato še dnevni red kot celoto.
Prva točka dnevnega reda mora biti vedno imenovanje delovnega predsedstva seje OZ.
Izvolitev delovnega predsedstva
10. člen
Sejo OZ vodi predsednik Kluba oziroma predsednik oz. zastopnik iz 2. odstavek 4. člena tega
poslovnika do izvolitve štiričlanskega delovnega predsedstva v sestavi:
- predsednik delovnega predsedstva;
- zapisnikar;
- 2 overitelja zapisnika.
Sejo OZ do zaključka vodi predsednik delovnega predsedstva. Izglasovanje delovnega
predsedstva je javno. Sestavo v celoti predlaga sklicatelj. V kolikor ni izglasovana, jo lahko v
celoti predlaga najmanj 10 rednih članov Kluba. V kolikor niti po tem ni izglasovana, lahko
posameznega člana delovnega predsedstva predlaga najmanj 5 rednih članov Kluba. Sklicatelj
mora dati predloge na glasovanje po zaporedju, kot so bili prejeti. Predlogi so lahko podani
pisno ali ustno na zapisnik.
Najmanj 1 član delovnega predsedstva ne sme biti član niti Upravnega odbora, niti
Nadzornega senata, niti Častnega razsodišča.
Predsednik delovnega predsedstva ima lahko med potekom seje svojega strokovnega
sodelavca.
Potek seje
11. člen
Seja poteka po točkah sprejetega dnevnega reda.
Pri vsaki točki se obravnava najmanj en predlog sklepa. Predloge sklepov podajo sklicatelji
seje oziroma predlagatelji točk dnevnega reda. Če se OZ tako odloči, se lahko razpravlja o
amandmajih na predlog, pred samim glasovanjem o predlogu, razen če s tem Poslovnikom ni
drugače določeno.
Glasovanje je javno, razen če s Statutom in tem Poslovnikom ter odločitvijo OZ ni predvideno
drugače. Glasuje se s glasovalnimi kartončki. Med glasovanjem razprava ni možna.
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Za ugotovitev izidov in legalen potek glasovanja je odgovorno delovno predsedstvo, ki ga
vodi njegov predsednik.
Pravica govora
12. člen
Med razlago predloga sklepa s strani predlagatelja, predsednik delovnega predsedstva odpre
listo zainteresiranih za predstavitev svojega mnenja. Lista se zapre, ko predlagatelj zaključi
razlago in ko zatem predsednik delovnega predsedstva še zadnjič povpraša po morebitnih
razpravljavcih.
Vsak upravičenec ima možnost najmanj petminutnega govora brez prekinitve za obrazložitev
svojih pogledov na predlog sklepa.
Član Kluba ima pravico replike, če tako dopušča situacija.
Predsednik delovnega predsedstva mora dati možnost govora najprej predlagatelju
proceduralnega sklepa, nato ostalim zainteresiranim.
III. VOLITVE V ORGANE KLUBA
Kandidature za volitve
13. člen
Redni člani Kluba, ki želijo kandidirati za izvolitev v organe Kluba, morajo v času
kandidacijskega postopka na Častno razsodišča nasloviti kandidaturo, ki zajema naslednje
podatke:
- ime in priimek, naslov kandidata;
- navedbo funkcije, za katero kandidira;
- pisno izjavo, da niso ne člani organov političnih strank ali njegovih podmladkov, ne člani
organov drugih študentskih organizacij lokalnih skupnosti študentov;
- originalno potrdilo o nekaznovanosti.
Vsak redni član Kluba lahko kandidira le v en organ istočasno.
V kolikor kandidatura ni popolna, ali če član kandidira v več organov hkrati, mora Častno
razsodišče pozvati kandidata k dopolnitvi oziroma o izbiri enega organa v roku 48 ur po
prejetju kandidature. Kandidat mora dopolniti kandidaturo do 24 ur pred predvidenim
začetkom seje, sicer se smatra, da je umaknil kandidaturo.
V primeru, da je med kandidacijskim postopkom prispelo manj kandidatur kot je razpisanih
mest, se lahko med samo sejo OZ ponovno odpre kandidacijski postopek za posamezne
funkcije, ki traja do točke volitve.
Določbe o kandidacijskih postopkih in volitvah v organe Kluba iz tega Poslovnika veljajo tudi
za izredne volitve na izrednih sejah.
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13a. člen
Za kandidaturo in volitve svetnika v Svetu študentskih klubov se smiselno uporabljajo
določbe za kandidaturo in volitve v organe Kluba.
Za kandidaturo in volitve predstavnika javnosti v pravnih osebah, katerih ustanovitelj ali
soustanovitelj je Klub se smiselno uporabljajo določbe za kandidaturo in volitve v organe
kluba, pri čemer lahko kandidirajo tudi izredni člani ter za kandidaturo ni potrebno izpolniti
pogoja po 3. alineji 1. odstavka prejšnjega člena.
Razglas o volitvah
14. člen
Člani Častnega razsodišča skrbijo za tajnost kandidatur do razglasa kandidatur, ki se izvede 7.
dan pred dnevom seje OZ, ki predvideva volitve.
Častno razsodišče objavi razglas na oglasni deski in spletnih straneh Kluba.
Volilna komisija
15. člen
Pod točko dnevnega reda, ki predvideva volitev, imenuje OZ s sklepom tričlansko Volilno
komisijo, ki skrbi za nemoten potek glasovanja. Volilna komisija se imenuje pred začetkom
glasovanja o kandidatih.
Potek volitev na seji OZ
16. člen
Častno razsodišče mora do predvidenega začetka redne seje pripraviti glasovnice opremljen z
žigom Kluba in ustrezno zavarovane pred zlorabo.
Volitve potekajo pod točko, ki je predvidena na dnevnem redu.
Na glasovalnem mestu mora biti zagotovljena diskretnost tajnega glasovanja.
Glasovanje poteka, dokler ne odda glasovnice zadnji prisotni redni član Kluba oziroma največ
30 minut, nato Volilna komisija začne javno preštevati glasove.
Volilna komisija mora glasove prešteti v roku največ 30 minut in rezultate takoj sporočiti
delovnemu predsedstvu.
Ugotovitev volilnega rezultata
16a. člen
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Pri volitvah za člane Upravnega odbora pridobi volilno zmago lista kandidatov, ki prejme
večino vseh veljavnih glasov.
V primeru, če nobena lista ne prejme absolutne večine veljavnih glasov po prvem krogu
glasovanja, se opravi drugi krog glasovanja, v katerega se uvrstita listi z največ pridobljenimi
glasovi. V kolikor več list pridobi enako število glasov in to vpliva na ugotovitev rezultata iz
prejšnjega stavka, se ponovno opravi glasovanje v prvem krogu. Drugi krog volitev se mora
izpeljali: ali isti dan, ali najkasneje v 7ih dneh po prvih volitvah.
Rezultati volitev
17. člen
Rezultate volitev in nove člane organov razglasi predsednik delovnega predsedstva takoj, ko
dobi v skladu s preštetimi glasovi izide s strani Volilne komisije.
IV. SPEMINJANJE STATUTA IN DRUGIH SPLOŠNIH AKTOV KLUBA
Predlagatelji
18. člen
Predlog sprejema Statuta in tega Poslovnika lahko poda najmanj 10 rednih članov Kluba ali
upravni odbor.
Predlog sprejema Finančnega pravilnika poda Upravni odbor.
Predlog sprejema Pravilnika Nadzornega senata poda Nadzorni senat.
Predlog sprejema Disciplinskega pravilnika poda Častno razsodišče.
Dostopnost do predlogov splošnih aktov
19. člen
Če se na seji OZ odloča o:
- sprejemu in spremembah Statuta,
- sprejemu in spremembah Poslovnika,
- sprejemu in spremembah Finančnega pravilnika,
- sprejemu in spremembah Pravilnika Nadzornega senata,
- sprejemu in spremembah Disciplinskega pravilnika,
- sprejemu in spremembah Pravilnika GDS,
morajo biti predlogi teh aktov oziroma njihovih sprememb dostopni članom Kluba na vpogled
od najkasneje 14 dni pred dnevom sklic seje do začetka seje od ponedeljka do petka najmanj 4
ure na dan nepretrgoma med 7.00 in 19.00.
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Predlogi amandmajev
20. člen
Predlog amandmajev na predloge splošnih aktov lahko vsak redni član Kluba. Biti morajo
poslani po pošti sklicatelju seje OZ najkasneje 4 dni pred predvidenim začetkom sklicane
seje.
Na seji OZ se razpravlja najprej o predlogih amandmajev po vrtnem redu kot so prispeli, če
OZ ne odloči drugače, nato pa še o predlogu akta kot celote.
V. KONČNE DOLOČBE
21. člen
Spremembe tega Poslovnika sprejme OZ z dvotretjinsko večino glasov prisotnih rednih
članov Kluba.
22. člen
Ta Poslovnik začne veljati dan po sprejetju na OZ.

V Novi Gorici, 4.11.2011
Predsednik Kluba goriških študentov
Dean Lango
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